Siggerud IL Fotball årsmelding 2016
Fotballgruppen har i 2016 fortsatt den positive utviklingen som ble startet i 2015. Det siste
året har vi lagt spesiell vekt på å etablere en operativ organisasjon med tydelig ansvar og
definerte oppgaver. Vi i styret føler at det har gitt arbeidsflyt og styrket fotballtilbudet til
barn og unge på Siggerud. Vi håper at både barn og voksne opplever at fotballen på
Siggerud er inne i en positiv trend.
Nedenfor finnes en fortegnelse over «rikets tilstand», samt en oversikt over de viktigste
tiltakene som har blitt igangsatt i perioden.
Ytterligere styrking av styret: i 2016 har vi hatt mulighet til å prøve ut ulike tiltak og høste
erfaring av disse tiltakene. Det har ført til at vi har fått inn noen nye personer som bidrar til å
styrke Fotballstyret. Her er en oversikt over hvem som er hvem i styret:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Mads Gulbrandsen: holdningsskapende arbeid og bindeledd mellom skolen, spillerne og
SIL Fotball
Kim Nilsen (ny): har overtatt ansvaret etter Lars Christensen. Kim har ansvar for baner og
anlegg og den som har den fortløpende kontakten med Ski Kommune
Tone Sagen: dommerkontakt og ansvar for å rekruttere og utvikle dommere, samt sørge
for at alle kamper på hjemmebane har dommer tilstede
Jonathan Baeza: IT ansvar, sette opp ny hjemmeside og sørge for en fungerende
betalingsløsning. Jonathan har jobbet med å utvikle kvalitet og brukergrensesnitt på SIL’s
hjemmeside i 2016
Kristine Birkelund (ny): økonomiansvarlig for Fotballgruppen. Har styrt økonomien i 2016
med jernhånd og er en viktig bidragsyter for å snu minus til pluss
Ragnar Værang og Håkon Bjørø: sportslig ansvarlige. Har hatt stor suksess med
etablering av fellestreninger i 2016. Samarbeider tett med Mads ifm. holdningsskapende
arbeid
Harald Hansen: nesteleder med en rekke oppgaver hvor den viktigste oppgaven er
fotballskolen, samt koordinering av banekapasitet og treningstider
Anita Pieper (ny): sekretær med ansvar for all skriftlig kommunikasjon, utsendelser,
dugnader etc.
Svein Kystad: materialforvalter med ansvar for å ivareta og vedlikeholde eksisterende
utstyr / drakter, samt innkjøp av alt nytt til SIL Fotball, Har i 2016 jobbet hardt for å få på
plass innkjøp av nye draktsett til samtlige SIL spillere (leveres i forkant av 2017 sesongen)
Arild Pettersen: varamedlem som i 2016 var ansvarlig for planlegging og gjennomføring
av vår første felles cupdeltakelse på Gruecup. Dettte arrangementet ble en stor suksess.

Økonomi: Kristine har som ny økonomiansvarlig styrt med hard hånd i 2016. Til tross for
stram økonomistyring har vi hatt mulighet til å kjøpe inn nødvendig utstyr til enkeltlag og til
gruppen i 2016. Styret har søkt om stønad fra flere hold i 2016 og også fått innvilget en del
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av søknadene. Det skal legges til at styret i 2017 må bli flinkere til å søke på alle de stønader
som er tilgjengelige. Videre har økonomien blitt styrket gjennom videreføring av
sponsoravtalene på tribunene. Vi er stolte av at minusresultat 2015 ble snudd til et positivt
resultat på ca. 30 000 kroner i 2016. Som i fjor understrekes det at fotballgruppen har god
likviditet og en sunn økonomi. Styret ser fortsatt behovet for å styrke økonomien i SIL Fotball
og vil i 2017 ha sterkt fokus på å øke inntektssiden i Fotballgruppen.
Holdningsskapende arbeid: Det ble også i 2016 gjennomført dugnad med rekorddeltakelse.
Mads har som i fjor hatt fortløpende kontakt med kontaktlærer fra skolen gjennom hele
året. SIL Fotball har også bidratt i et anti-mobbing fora i skolens / foreldrenes regi.
Anlegg / baner: Anlegget er i solid stand og samarbeidet med Ski Kommune fungerer godt.
Vi er ikke 100% fornøyd med den nye grusbanen vis a vis hallen og vil jobbe med å
videreutvikle denne spilleflaten i 2017.
Dommere: Tone har videreført arbeidet med å rekruttere nye dommere, utdanne disse og
følge de opp. Ingen uheldige episoder ifm. SIL-dommere er meldt inn i 2016, noe vi tar som
et kvalitetstegn
Sportslig utvikling: Et fast fora for trenere og oppmenn er etablert og fungerer godt. Videre
har Håkon og Ragnar fått på plass faste fellestreninger. Dette ble opprinnelig gjort som et
prøveprosjekt, men deltakelsen var så stor at det ble videreført. Hver eneste fredagstrening
har trukket 25-40 ivrige spillere og det er uavhengig av vær og føreforhold.
Lag og spillere: Vi har en sunn rekruttering til klubben gjennom bla. fotballskolen og vi har i
2016 fått etablert et helt nytt lag for 2010 kullet. Øvrige lag har hatt mer eller mindre stabilt
antall spillere hvor det i løpet av sesongen gjerne går 1-2 spillere ut og det kommer 1-2
spillere inn.
Verdt å nevne er også at J02 laget ble lagt ned etter 2016 sesongen. Det skyldes at laget
dessverre ikke klarte å samle nok spillere til å kunne melde opp et lag for å spille seriespill i
2017 sesongen. Til tross for dette vil de gjenværende jentene fortsette å trene fotball på
Siggerud.
Helt avslutningsvis vil jeg nevne at det i løpet av 2016 sesongen er etablert et godt
samarbeid med SIL håndball. I årenes løp har det vært en del rivalisering mellom Fotball og
Håndball, noe som har ført til tidvise samarbeidsproblemer. Vi føler at disse konfliktene nå
er lagt til side og vil jobbe hardt for å sikre et godt samarbeid med håndballen også i 2017.
Konklusjon: Jeg føler meg trygg på at SIL fotball har all nødvendig ballast til å kunne lykkes
godt i 2017 sesongen og videre fremover. Vi har et kompetent styre på plass, vi har
dedikerte foreldre, spillere, trenere og oppmenn og vi har god dialog med SIL’s hovedstyre.
Siggerud 26. januar 2017
Andreas Folkvord
Leder, SIL Fotball
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1.2 MEDLEMMER
Det har i sesongen 2016 vært 136 aktive medlemmer i fotballgruppen,
hvorav 34 jenter og 102 gutter.
Det har blitt spilt seriespill i 9 klasser i 5'er, 7'er og 9'er fotball i Oslo
Fotballkrets. Fotballgruppen prioriterte
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Grueturneringe hvor mange av våre lag deltok, samt at de enkelte lagene
har deltatt på lokale cuper.
Fordeling av spillere i 2016 fordeler seg som
følger:

Antall registrert
(medlemstall/aktivitetstall)
Kjønn
Alderstrinn
Aktive medlemmer
Herav funksjonshemmede

Kvinner
Menn
Totaler
0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 2618
16
0
0
89
13
0
0
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.3 STYREMØTER
Det har vært avholdt 10 styremøter, 3
trener/oppmannmøter samt årsmøte.

1.4 Lag 2017
Det er meldt opp 14 lag for sesongen
2017.

1.5 Regnskap
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 31.318,-. Vi ser
oss fornøyd med dette og
tallene er ihht budsjett.
Bankinnskudd pr 31.12.2016 er kr 255.670,- og total
egenkapital viser 306.713,-.
Vi forventer god økonomi i 2017
også.
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Årsmelding 2016 Gutter - 03/04
Dette ble første året på ungdomsfotball, og vi havnet ca. midt på tabellen. Det ble skåret 37 mål på
16 kamper (2,3 i snitt). Vi var med på flere cuper, bl.a. Norway Cup.
Veldig fin positiv gjeng, Vi mistet noen spillere, men fikk også en ny spiller.

Mange av gutta har stilt opp for Fotballskolen (som trenere), dommere, og var heiagjeng for de miste
under vår fellescup (GrueCupen) i år. Dette føler vi, er viktige tiltak for SIL Fotball.

Samarbeidet på tvers av lagene har vært eksepsjonell. Vi ser at dette er noe vi må støtte opp under
og bygge videre på, da vi er en liten klubb.
Mye arbeid gjenstår, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet videre neste sesong.
Jonathan Baeza
Trener G03/G04
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Årsmelding 20016 - Gutter 05
G05 har denne sesongen bestått av en ivrig, positiv og god gjeng på 13 gutter.

Vi trener fast ute 2 ganger i uka hele året. I tillegg har Akademiet på fredager vært
populært.

G05 består av Tigere og Løver. Lagene var påmeldt i 2 ulike serier for første gang. Det
har blitt rotert litt på spillere etter ønsker og behov, samt blitt lånt spillere fra 06. Det
virker å ha fungert fint. Begge lag spilte seriespill i 2015. Vi har vært på 2 cuper; en på
Manglerud og fellescup i Grue.
Lagene ledes av Rune Johnsen og Harald Hansen, som har sørget for jevn og god
utvikling gjennom sesongen. Monica Ljunggren er oppkvinne.
Begge lagene har levert en solid innsats både på treninger og i kamper til stor glede for
trenere og heiagjengen ☺ Alle viser fin utvikling.
Vi satser på fortsatt god utvikling og ser frem til fotballåret 2017 hvor vi for første gang
skal være 1 lag og spiller 9 `er fotball!

Monica Ljunggren
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Årsmelding 2016 – gutter 06
Også fotballåret 2016 holdt vi treninger utendørs helt fra starten av januar. Noen økter ble avlyst
grunnet is og snø, men stort sett gjennomførte vi gode økter med imponerende mange fotballgutter på
hver trening. Det er gøy å se at hverken kulde eller snø setter demper på engasjementet til unge
fotballgutter!
Som i fjor hadde vi i utgangspunktet en treningsøkt i uken fra jul til påske. Etter påske økte vi til to
treninger per uke. Vi har terpet samspill, pasninger og plassering, og vi har sett stor fremgang gjennom
hele sesongen. Antall spillere har vært ganske konstant, og ved slutten av sesongen er vi 14 ivrige
fotballgutter. De har spilt sammen i fem år nå, og det er gøy å se at vi klarer å holde på gutta.
Vi har deltatt på en cup i 2016; Frank Varner – Skeids årlige fotballturnering. Her møtte vi lag fra
andre kretser, og det var både spennende og utfordrende. Vi fikk mange flotte kamper og gode
opplevelser.
Vi har selvsagt også deltatt i seriespill. I år var det siste år med 5-fotball, og vi har sett at banene blir
mindre og motstanden bedre. Også i år har vi stilt med to lag. Vi bruker fortsatt et rulleringssystem,
slik at alle spillerne får spilt kamper sammen. Vi er veldig fornøyd med innsatsen til laget i årets
seriespill; vi har hatt mange gode kamper mot god motstand. Kampene har vært jevnere enn tidligere,
og vi har fått øve på samspill under press. Vi har utviklet samspillet og alle gutta har virkelig utviklet
sine ferdigheter.
Verdt å nevne er at 06-gutta har vært veldig ivrige på de fellesøktene fotballgruppa har arrangert i år.
Først lørdagsøktene før sommeren, og så fredagsøktene på høsten og frem mot jul. Veldig mange av
våre gutter har deltatt og utviklet seg videre. Det er stas!
Vi ser frem mot 2017 og 7er fotball!

Christer Kjellesvik, Rune Gjermstad, Kåre Elvesæter og Per-I. Degnes
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Årsmelding 2016 – gutter 07
2016 har vært et spennende år for G07 med masse godt spill og mange positive opplevelser.
Vi har i år fått to nye spillere slik at de nå er blitt en gjeng på 11 glade gutter.
Vi har hatt godt oppmøte på treningene hele sesongen, gutta har bra utvikling, og samspillet
gutta mellom sitter bedre og bedre.
Vi meldte også i år på to lag til seriespill.
Sesongen kan deles i to. Kampene på våren gikk nesten over all forventing. Strålende spill,
super innsats, og en herlig innstilling fra alle sammen.
Gutta hadde fortsatt flott innstilling i kampene på høsten, men det kladdet litt i forhold til
spilleforståelse og samspill.
Vi startet sesongen med både seier og tap på Løvenstad cup hvor vi heldigvis møtte bare lag
vi ikke hadde spilt mot før.
Etter sommerferien var vi som flere andre lag fra Siggerud med på Grue turneringen. Vi var 7
gutter og noen voksne, som var så heldige og fikk være med på denne flotte helgen. Her
spilte gutta 6 bra kamper, 4 seire og 2 tap, i strålende vær. Og de fikk ikke minst vært mye
sammen med de andre gutta Siggerud, slik at gode relasjoner ble bygget mellom lagene.
Håkon, Kim, Thomas
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Årsmelding 2016 - G08
Da har vi lagt 2016 bak oss, og for G08 har det vært et begivenhetsrikt år.
Vinteren 2015/16 hadde vi kun en kort treningspause i jula, ellers trente vi ute hver onsdag
så lenge være tillot det. Dette så vi tydelig tidlig på sommeren da vi startet med seriespill.
Der vi tidligere har blitt sendt hjem med meget stygge sifre klarte vi nå å spille jevnt med
motstanderne, og vant en del kamper.
Dette synes jo gutta er suverent, og flere av de har tatt store steg utover denne sesongen.
Vi har kun mistet tre spillere siden laget startet opp i 2014, og vi har nå 15 gutter, som vi
fordeler på to lag i seriespill, det vil vi også gjøre i år.
I 2016 var G08 på sin første overnattingscup - Grueturneringen, og det var noe de virkelig
satt pris på. Samholdet mellom de som er med på en slik tur blir veldig sterkt, og at vi
stortsett herjet på banen la heller ingen demper på stemningen.
Ikke så mye mer å melde fra G08
Thomas, og resten av trenerteamet
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Årsmelding 2016 - Gutter 09
Dette ble første året på barnefotball, og vi startet med 12 gutter og 3 jenter. Etter en fin oppstart i
gymhallen over vinteren deltok vi på cup i Sofiemyr for å se hvordan vi ligger an kunnskapsmessig.
Hele sesongen var tydelig preget av mange barn som sluttet og nye barn som begynte å spille fotball.
På mange måter begynte vi flere ganger på nytt. Resultatene var deretter og vi vant dessverre kun en
kamp. Vi avsluttet sesongen med cup på Ski.
Der kunne vi observere at laget kommer seg. Der var det teknisk mye som var bra og spillere skjønte
litt mer at de er ett lag.
Nå går vi i sesongen 2017 med 10 sterkt motiverte barn!
Mye arbeid gjenstår, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet videre neste sesong.

Sigve, Ole Petter og Carsten
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Årsmelding 2016 - gutter 2010
Laget startet opp høsten 2016.
Vi hadde første trening torsdag 22.09.16.
Siste trening var 10.11.16, da guttene syntes det begynte å bli litt små kaldt.
Treningene har bestått av felles oppvarming, øvelser i grupper og kamp tilslutt.
Dette har fungert fint, da det er vanskelig å få oppmerksomheten til alle når de
er samlet.

Laget består av 17 gutter, de har vært topp motiverte, lærevillige og ivrige.
Til tider noe ukonsentrert og mer opptatt av lek, men alt i alt synes vi guttene
har vært flinke og gjort sitt beste!

Trenere:

Robert Valenti
Antonie Aasbak

Oppmann: Marianne N Hansen

Vi ser frem til ny sesong,med seriespil og cuper ☺
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Årsmelding 2016 – jenter 07
Siggerud J07 har avsluttet sin tredje sesong, og for en gjeng med jenter vi har funnet – nå på tampen
av sesongen teller vi 12 aktive jenter.

Vinteren 2016 har vi trent ute når vær og føreforhold har tillatt det. Det er til tider kaldt på
Siggerudbanen på vinteren, men det har så absolutt ikke gått utover humøret ☺
Vi meldte jentene opp til seriespill igjen iår, og vi har til sammen spilt 18 seriekamper i 2016
sesongen mot mange lokale lag. Laget vårt fremstår som en sammensveiset gjeng og det kjempes
hardt i alle posisjoner. De har spilt mange jevne kamper og gir seg aldri. Vi ser at jentene stadig tar
med seg læringsmomenter fra treningene inn i kampsituasjoner, da blir vi stolte da! Alle jentene har
tatt steg denne sesongen også.
Søndag 18. september spilte vi Heming Cup i den gode høstvarmen. Det er artig å være på cup og
møte lag vi ikke spiller mot i serien. Det var en varm gjeng som stolt kunne hente medaljene sine
etter endt dag i solen!
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Mange av våre jenter har deltatt på fotballgruppas fellestrening en rekke lørdager på våren og på
Siggerud Akademiet fredager utover høsten. Det er gøy å se jentene i aksjon mot yngre og eldre
spillere, og se utviklingen fra gang til gang.

Vi ønsker å takke alle foreldre og foresatte som har hjulpet til på treninger og kamper, og vært våre
største supportere ved alle kamper. Vi gleder oss til enda en sesong med superjentene! Vi skal
fortsette å jobbe, og ha det gøy både på og utenfor banen.
Vi ønsker 2017 sesongen velkommen, nå som et sammenslått lag med jentene fra 2008 og deres
trener. Vi tror på en givende sesong samnen med nye spillere og foreldre.

Kristine Birkelund – Torben Beck
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Årsmelding 2016 - Jenter 2008
08 jentene har hatt 7 herlige jenter i 2016 sesongen.
Vi har trent vinter som sommer og jentene har hatt en formidabel utvikling.
Treningene har bestått av lek og moro, men også mye fokus på ballkontroll og fotballforståelse.
Vi spilte seriespill vår/høst 2016. Vi fikk 10 kamper i løpet av sesongen. Jevne kamper med uavgjort,
tap og vinn mot lag fra vest og øst Oslo, og noen lokalt i nærheten.
Jentene har vist utvikling og modning i både forståelse av fotballspill og lagspill, men også individuell
utvikling har de hatt. For en trener er det veldig gøy å se at jentene viser i kamp det vi har trent på
under treningene. Her verser det seg samspill og veggspill, å gjøre seg synlige for medspillere ved å
bevege seg bort fra motspiller, til det å stoppe en ball i fart og lure motstander. Alt dette kommer i
tillegg til at de selv har bedre kontroll over selve ballen som er og har vært hovedfokus.
Vi har deltatt på Bilia cup i oktober, hvor vi også lånte med oss en jente fra 07 laget. En fin,
velorganisert cup med jevn og god motstand for jentene. I denne cupen var alle jentene tente og
viste seg fra sitt aller beste. 3 kamper ble spilt og en flott premieutdeling.
Som avslutning tok vi med jentene på cup finalen for damer i Telenor Arena. En flott dag med god
mat på Egon og mye moro i hallen, spesielt når vi kom på storskjermen, det var nok dagens
høydepunkt.
Etter endt seriesesong har vi dessverre frafall av jenter som forståelig prøver andre sporter. Med
dette er vi ca 4 jenter på 08 og ser oss nødt til å slå oss sammen med 07 jentene. Vi trenere har vært
forberedt på dette og har kjørt felles treninger hele høsten 2016. Så for 2017 vil 08 jentene spille i 07
serien. Dette vil være en positiv utvikling og utfordring for jentene og vi ser at de klarer å følge med.
Så vi gleder oss alle sammen til en fortsatt stor fotballfest med mestring, lek og moro.
Tone Sagen
Trener, Jenter 2008
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Årsmelding 2016 – Fotballskolen
Fotballskolen ble også i år et vellykket arrangement. Den ble gjennomført på Mandagene 23. mai, 30.
mai, 6. juni og 13. juni fra 17:00-18:00 og var et tilbud til gutter og jenter født 2010 og 2011. Søndag
19. juni hadde vi en flott avslutningsturnering med 6 kamper der både store og små gledet seg over
nye ferdigheter og store fotballprestasjoner.
Som tidligere år hadde vi god hjelp fra egne hjelpetrenere. Årets trenere var spillere på G 03/04.
Enkelte av trenerne var med i fjor, så det var med litt mer senkede skuldre og selvsikkerhet de møtte
de små kommende fotballstjernene.
Det var 18 påmeldte barn, men i løpet av fotballskolen kom det et par til med slik at vi hadde 4 fine
grupper med 5 spiller. Vi hadde alltid minst 2 ungdomstrenere på hver gruppe. Alle barna fikk fotball,
trøye og pokal. De fikk også drikke og pølse på avslutningsturneringen.
Alle foreldre fikk info skriv fra fotballgruppa og i september 2016 lykkes vi med å dra i gang en gjeng
med fotballek for barn født i 2010. Fotballskolen er nok den beste rekrutteringsarenaen vi har til
fotballgruppa på Siggerud.
Hovedansvarlige
Tone Sagen, Kristine Birkelund og Harald Hansen.
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Årsmelding 2016 - Siggerud IL klubbdommere
Vi åpnet 2016 med dommerkurs på klubbhuset for alle eksisterende og ny kommende
klubbdommere i april.

Siggerud IL Fotball har som mål å rekrutere nye dommere hvert år og deltagelsen på kurset er
obligatorisk for alle over 13 år. Litt for at spillerne også skal få forståelse for dommerens oppgave på
banen. Det var fantastisk oppmøte og barna var deltagende og stilte spørsmål underveis i kurset.
Etter endt kurs hadde vi flere spillere som ønsket å være klubbdommere og i løpet av sesongen har vi
en dommerstall på 14 glade barn som har dømt til sammen over 100 kamper .
I tillegg har noen av disse dømt på fotballskolen.
Målet for klubbdommere er at de skal føle seg trygge på å dømme kamper, de får tett oppfølgning på
hver kamp så lenge de ønsker å ha med klubbdommerveileder. Litt etter litt slipper de seg løs og tar
oppgaver selv og de avgjør selv om de ønsker dømme kamp uten veileder til stede.
Samtidig er det stor fokus på at alle Siggerud sine trenere også tar vare på våre klubbdommere til
enhver tid på enhver kamp.
I år stilte kretsen med dommere til 9’er fotball, så vi har kun hatt fokus på 5’er og 7’er fotball. Dette
har gjort at vi dette året ikke har leid inn andre dommere fra naboklubbene våre.
2017 blir et år med mange kamper igjen, da klubben vokser med lag og vi håper på mange flere
klubbdommere etter nytt kurs i mars/april.
Klubbdommerkontakt takker alle klubbdommere for flott gjennomført dømming i sesong 2016 og ser
frem til å se mange av dere, om ikke alle i sesongen 2017☺

Tone Sagen
Klubbdommerkontakt Siggerud IL
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